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Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; M. dhr.
OURIAGHLI, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. WEYTSMAN,
Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr.
OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN
HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI,
Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr.
LHOEST, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

SJ 48.460/DW/SM.- Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare
ruimte.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 119bis, 133 en 135 §2;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap, en met name
artikel 4, verbiedende degene die dronkenmakende dranken opdient aan een persoon die kennelijk dronken is;
Gelet op het politieverslag opgesteld door de politie van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene op 15 oktober 2019;
Gelet op de cijfers overgemaakt door de politie betreffende de gevallen van openbare dronkenschap en verstoringen van
de openbare orde binnen de perimeter die onder huidig reglement valt;
Gelet op het verslag van de dienst Openbare Rust en Centrale Lanen van de VZW BRAVVO van 18 oktober 2019;
Gelet op het verslag van de dienst Openbare Reinheid van de Stad Brussel van 30 oktober 2019;
Overwegende dat de gemeenten als missie hebben om de orde te handhaven voor de buurtbewoners, en meer bepaald
wat betreft de openbare rust, veiligheid en netheid;
Overwegende dat we in toenemende mate te maken krijgen met een fenomeen van alcoholconsumptie op de openbare
weg, buiten het kader van feestelijkheden of evenementen en buiten etablissementen of terrassen, en dat deze
consumptie overlast veroorzaakt;
Overwegende dat het politieverslag van 15 oktober 2019 aangeeft dat een groot aantal klachten van buurtbewoners
werd geregistreerd betreffende geluidsoverlast, onreinheid en de lichamelijke integriteit van personen;
Overwegende dat de overlast de vorm aanneemt van geluidsoverlast (intense schreeuwen, breken van glazen flessen,
enz.), inbreuken op de openbare veiligheid (vechtpartijen met flessen, vandalisme of diefstal) of de openbare netheid
(vlekken, overgeven alsmede de aanwezigheid van afval zoals blikjes, flessen en papier) betreft, evenals ongepast
gedrag ten aanzien van de buurtbewoners en voorbijgangers (beledigingen, schreeuwen, enz.);
Overwegende dat de beschreven overlast een direct gevolg is van het gedrag van dronken personen op de openbare
weg;
Overwegende dat de consumptie van alcoholische dranken het risico op deze overlast en andere gewelddadige
handelingen, en bijgevolg het risico op onlusten, verhoogt;
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Overwegende dat de geregistreerde klachten vooral afkomstig zijn van buurtbewoners en voorbijgangers in de
centrumwijk, zoals aangeduid op bijgevoegd plan;
Overwegende dat deze perimeter de gebruikelijke plaats is van bijeenkomsten van mensenmassa’s bij grote
evenementen;
Overwegende dat de oorzaak van de in de politieverslagen vastgestelde gewelddadige gedragingen te vinden is in de
overmatige consumptie van alcoholische dranken; dat het derhalve noodzakelijk is om de consumptie ervan te
verbieden voor de hieronder vermelde duur, dit verbod zijnde de enige geschikte en evenredige maatregel ten aanzien
van deze schendingen van de openbare orde en rust;
Overwegende dat deze situatie voortvloeit uit de consumptie van alcoholische dranken op de openbare ruimte;
Overwegende dat blijkt uit de politieverslagen dat de personen betrokken bij deze onlusten hoofdzakelijk personen zijn
die alcohol consumeren op de openbare ruimte;
Overwegende dat het leven van de bewoners en voorbijgangers ernstig wordt verstoord en dat hun rust en hun
veiligheid onvoldoende verzekerd is na een bepaald uur;
Overwegende dat de politieverslagen erop wijzen dat de meerderheid van incidenten en verklaringen van openbare
dronkenschap plaatsvinden tussen 24 uur en 6 uur;
Overwegende dat het noodzakelijk is de consumptie van alcoholische dranken te beperken om de samenscholing van
dronken personen in het centrum te vermijden;
Overwegende dat alcohol niet kan worden beschouwd als een noodzakelijk product en dat het beperken van de uren
waarbinnen de consumptie ervan is toegestaan op de openbare ruimte niet de vorm aanneemt van een algemeen en
absoluut verbod;
Overwegende dat deze maatregel geen betrekking heeft op cafés, horecazaken en diens terrassen;
Dat deze er immers toe gehouden zijn de verplichting vervat in artikel 4 van de besluitwet van 14 november 1939 na te
leven, dat bepaalt dat het verboden is alcoholische dranken te serveren aan personen die kennelijk dronken zijn;
Overwegende dat personen in staat van dronkenschap bovendien een makkelijk doelwit vormen voor personen met
kwade bedoelingen die niet aarzelen van deze tijdelijke kwetsbaarheid gebruik te maken om allerlei soorten misdrijven,
waaronder diefstal, te plegen;
Overwegende dat het aan de gemeente toekomt om passende en evenredige maatregelen te nemen om de handhaving
van de openbare orde te verzekeren, en dat de enige effectieve en nuttige maatregel tegen de hierboven beschreven
aantastingen van de openbare orde het verbod is van de consumptie van alcoholische dranken op de openbare ruimte
tussen 24u00 en 6u00, en binnen de hieronder bepaalde perimeter;
Overwegende dat de maatregel beperkt is in de tijd, en een einde zal nemen 6 maanden na zijn aanneming;
Overwegende dat na verloop van deze periode de maatregel zal geëvalueerd worden;
BESLUIT
Artikel 1 – Perimeter :
Dit reglement is van toepassing binnen de op het bijgevoegd plan aangeduide perimeter.
Artikel 2 – Duur :
Dit reglement is van toepassing van 1 februari 2020 tot 1 augustus 2020.
Artikel 3 – Verbod :
De consumptie van alcoholische dranken (gedistilleerd of gegist, al dan niet gemengd), op openbare plaatsen, in welke
hoeveelheid dan ook, is verboden van 24u tot 6u, binnen de bovenvermelde perimeter.
Bij wijze van uitzondering op bovenvermeld verbod, is de consumptie van alcoholische dranken toegelaten op de door
de Stad vergunde terrassen en in het kader van alle door de Stad toegelaten of georganiseerde commerciële of
feestelijke evenementen en sportevenementen.
Artikel 4 – Sancties :
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§1.
Overeenkomstig de procedure bepaald in de wet van 24 juni 2013, betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, wordt gestraft met een administratieve boete van maximaal 350 euro de persoon die de
bepalingen van dit reglement overtreedt.
§2. De administratieve sancties voorzien in dit reglement worden, in geval van herhaling binnen de 2 jaar na het
opleggen van een administratieve boete verhoogd, zonder ooit de som van 350 EUR te kunnen overschrijden.
§3. In geval van overtreding, zal de alcohol in beslag worden genomen. In geval van administratieve inbeslagname
kunnen de in beslag genomen voorwerpen worden vernietigd.
Aldus beraadslaagd in zitting van 02/12/2019
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
perimeter

06/12/2019 16:31

-3-

